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ATA Nº 22 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição 

de Tibério Manuel Faria Dinis, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui 

Miguel Mendes Espínola. ---------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Maria Nélia Brito Nunes. ------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre 

de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou quais foram as conclusões do período 

experimental do minibus, ou se ainda decorre esse período, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde respondido que o período experimental ocorreu entre setembro e outubro. ------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou, em que fase se encontra o processo, 

ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que está a ser estudada uma retificação a 

este serviço, mas ainda não existe uma conclusão definitiva. ----------------------------------  

 --------  Ainda sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins perguntou se é possível o 

Partido Social Democrata propor alterações, nomeadamente em termos de horários e em 

termos de rota, tendo em consideração aquilo que se verificou neste primeiro mês, bem 

como algumas queixas dos utentes. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que essas questões já estão estudadas, 

inclusivamente em conjunto com a EVT – Empresa de Viação Terceirense - sendo que 

se aguarda pela apresentação de um orçamento para se fazer um reajusto nesse serviço. 

No entanto, podem ser apresentadas propostas de alteração, que posteriormente serão 

analisadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual a previsão para essa retificação, ao 

que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que é conveniente que essas propostas sejam 

apresentadas logo que possível, considerando que a intenção é que as alterações sejam 

concretizadas ainda durante o mês de novembro. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que existem duas situações que vão 

ficar, certamente, salvaguardadas, designadamente a questão do Vale Farto e o horário 

do período da manhã, que atualmente não permite que as crianças do centro da Cidade 

cheguem atempadamente à escola. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao transporte escolar a Vereadora Cláudia Martins referiu que 

pelo que percebeu, no âmbito de uma reunião que teve sobre esta questão, a Direção 

Regional da Educação assume o transporte destinado a crianças que vivem a mais de 

dois ponto cinco quilómetros da escola, e questionou quem é que tem assegurado, a 

nível do Concelho, o transporte para as restantes crianças, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde respondido que a Câmara não dispõe do serviço de minibus para esse fim, 

sendo que, pelo que percebeu, as crianças que vivem a menos dessa distância, de dois 

quilómetros e meio, não têm direito ao transporte escolar. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o executivo tem conhecimento de 

qual é o procedimento no concelho de Angra do Heroísmo e se existe alguma solução 

municipal para essas crianças, ou se também é assumido ao nível de cada freguesia, 

tendo o senhor Vice-Presidente respondido que desconhece qual é o procedimento no 

concelho de Angra, mas, provavelmente, deve ser ao nível do serviço de minibus, 

porquanto o circuito do minibus do concelho de Angra é muito abrangente. ----------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins proferiu que, neste caso, está a ser criada uma 

situação de desigualdade, porquanto o minibus está a dar resposta a crianças do centro 

da Cidade e para as crianças das outras freguesias, que estão na mesma situação, as 

freguesias/pais é que estão a assumir este custo, e questionou se não é possível ponderar 

uma solução integrada para estas crianças, à parte do serviço do minibus. -------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que até a forma como a opinião pública está a olhar para este 

serviço está a descontextualizar uma medida que, por si só, é uma medida boa, ou seja, 
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um serviço para dinamizar o centro da Cidade, porque estão a entender este serviço para 

a parte escolar e não é suposto ser assim, transformando uma boa medida numa resposta 

escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente concordou que o minibus não foi criado para dar 

resposta ao transporte escolar, apesar de servir pelos locais onde passa, não é esse o seu 

propósito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que este é um assunto bastante pertinente, 

dando como exemplo o seu caso particular, ou seja, vive nas Lajes a mais de dois 

quilómetros e meio da escola, e como não tem disponibilidade para ir buscar a sua filha 

à escola, no horário da saída, tem de pagar a uma empresa privada para fazer esse 

transporte, sendo que o mesmo acontece com quem vive noutros locais a mais de dois 

quilómetros e meio da escola e nas mesmas circunstâncias. ------------------------------------  

 -------- Disse ainda que atualmente existem empresas que fazem esse tipo de transporte, 

e eventualmente a questão que se poderá colocar no futuro é: ou a Câmara assumir o 

custo dos transportes ou os particulares é que assumirem. --------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente voltou a realçar que o objetivo do minibus não era, de 

todo, o transporte escolar. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que não é posto de parte, no futuro, haver uma avaliação 

dessa situação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins questionou em que fase se encontra 

a revisão ao PDM – Plano Diretor Municipal - e o que falta para a sua conclusão, tendo 

a Vereadora Raquel Borges respondido que, nesta altura, está tudo a ser articulado com 

a DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Pública – para 

posteriormente se agendar uma reunião com a Comissão, que é composta por várias 

entidades, para análise de todo o PDM, sendo que o objetivo é que essa reunião 

aconteça no mês de dezembro, ou seja, ainda este ano. -----------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao Plano Municipal de Emergência, a Vereadora Cláudia Martins 

referiu que na ata da última reunião e no âmbito de um comunicado de imprensa 

constatou que se fala numa revisão a este Plano, no entanto desconhece, em concreto, o 

que está em causa e que tipo de medidas vão ser implementadas. -----------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, há cerca de um ano, foi votada uma recomendação do 

Partido Social Democrata, sobre um Plano de Prevenção de Risco, onde deveriam estar 

identificadas as zonas de risco, nomeadamente a questão das ribeiras, de modo a que a 

Câmara tenha uma ação preventiva e não um ação reativa, isto é, atuar quando as coisas 

acontecem. Nessa altura a recomendação foi aprovada por unanimidade, pelo que 

questionou se esta revisão do Plano Municipal de Emergência, de certa forma, vem 

também ao encontro daquilo que foi falado e se está a ser feito esse levantamento de 

zonas problemáticas, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que essa sugestão do 

PSD acaba por ser, em termos práticos, o que está a acontecer, ou seja, os chamados 

Planos de Intervenção por Freguesia. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges continuou dizendo que, no âmbito desses Planos de 

Intervenção, começaram a reunir com as Juntas de Freguesia, sendo que já reuniram 
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com a Junta de Freguesia dos Biscoitos para fazerem a apresentação desse Plano, em 

termos genéricos, de modo a que a Junta de Freguesia faça a sua abordagem. 

Posteriormente será efetuada uma visita à freguesia dos Biscoitos, em conjunto com a 

Junta de Freguesia e com os técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, a fim de 

se analisar, em termos práticos, o que está identificado no Plano. -----------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Junta de Freguesia é que vai 

identificar as zonas de risco, quando fizer a abordagem do Plano, ao que a Vereadora 

Raquel Borges respondeu que o Plano de Intervenção foi elaborado pelos técnicos do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, mas sendo um Plano prático ninguém melhor do 

que as Juntas de Freguesia, ou alguma entidade da própria freguesia, para identificar as 

situações de risco, apesar dos técnicos fazerem visitas as esses locais, mas em conjunto 

vão fazer esse trabalho de modo a aperfeiçoar o Plano e se poder chegar a um 

documento final. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges prosseguiu dizendo que também está a ser feito um 

estudo, o qual foi iniciado com a Junta de Freguesia dos Biscoitos, já foi disponibilizado 

à Junta de Freguesia de Santa Cruz e está a ser articulado com a Junta de Freguesia das 

Fontinhas o agendamento de uma visita aos locais, sendo que posteriormente também 

será disponibilizada uma cópia do Plano, para se verificar quais são as conclusões. Após 

a conclusão destes três Planos vai-se avançar para as restantes freguesias, ou seja, estes 

três documentos vão funcionar, de certa forma, como uma experiência para a elaboração 

de um documento final. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Plano Municipal de Emergência a Vereadora Raquel Borges 

esclareceu que o mesmo é mais teórico, mesmo assim a intenção é dar-lhe uma 

componente mais prática. Desse modo, acrescentou-se um “anexo” ao Plano que, por 

exemplo, passa pelo plano de mobilização dos funcionários da Câmara, que estão afetos 

ao Serviço Municipal de Proteção Civil, para quando acontecer alguma ocorrência cada 

qual saiba o que tem de fazer. -----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola felicitou a Câmara pela edição do Outono Vivo, deste 

ano em particular, que, na sua opinião, superou os anos anteriores em quantidade e em 

qualidade, quer na questão dos livros, quer na questão dos autores que por cá passaram. -  

 -------- Destacou ainda que o Outono Vivo tornou-se, indubitavelmente, no maior 

festival literário dos Açores, o que é um marco importante para a Praia da Vitória e isso 

também tem de ser assinalado e elogiado o trabalho de toda a equipa que trabalha nesta 

área. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à ligação dos escritores às escolas alertou, na qualidade de 

professor, para o facto de este ano ter notado menos proximidade, porquanto nos anos 

anteriores havia mais contato nesse sentido. ------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, esta manhã, foi surpreendido com um convite para 

assistir, com uma das suas turmas, a uma sessão com uma autora que desconhece e os 

seus alunos também não conhecem, o que não tem qualquer problema porque o 

importante é a aprendizagem, mas seria muito mais interessante se os alunos fossem 

preparados sobre o trabalho dessa escritora. ------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre esta questão o senhor Vice-Presidente referiu que este ano, mais 

concretamente a semana passada, em dias diferentes, dois escritores foram às escolas do 

primeiro ciclo. Esta semana vão estar mais três escritores que também vão visitar as 

escolas, tendo ideia de que dois deles vão estar com alunos do segundo ciclo.--------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esses eventos estão a ser articulados pelo responsável 

pela biblioteca da Escola Francisco Ornelas da Câmara, com a Escola Vitorino Nemésio 

e com a Escola dos Biscoitos, inclusivamente este ano foi incluída a Escola Ferreira 

Drummond, bem como a Escola do Porto Judeu que o ano passado já havia sido 

incluída.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que provavelmente este ano haja mais incidência no 

infantojuvenil, daí que esteja mais abrangido o primeiro ciclo, apesar de haver alguns 

eventos também para o segundo ciclo. -------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda a importância em haver uma articulação com as escolas com 

maior antecedência, porém quando se começa a preparar o Outono vivo são 

surpreendidos, no dia-a-dia, com alterações de escritores que depois não podem estar 

presentes. No entanto, existe sempre uma grande preocupação com a questão das 

escolas.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, mesmo antes de se realizar o Outono Vivo, 

sempre vieram escritores às escolas, com organização das próprias escolas e com o 

apoio do Município, desde que foi criado este evento tornou-se mais fácil esse contato. 

Contudo a questão é que, do ponto de vista pedagógico, seria muito mais interessante 

preparar estes eventos, antecipadamente, e os alunos irem preparados para estarem com 

o escritor em causa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente explicou que a situação da escritora Isabel Stilwell foi 

uma surpresa, porquanto a mesma escreve livros sobre história, sendo que a organização 

estava convencida que a mesma vinha falar dessas obras, porém, este ano, a escritora 

lançou um livro infantojuvenil, e só hoje é que se tomou conhecimento que seria 

apresentado esse livro e não os outros trabalhos sobre história. Assim, teve de se 

encontrar uma forma da escritora ir às escolas apresentar o livro infantojuvenil e na 

Academia da Juventude falar dos outros livros. --------------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que a preocupação com as escolas, enquanto organização, 

é bastante ponderada, existindo mesmo uma intenção de se ter uma articulação 

significativa com as escolas nesse sentido. --------------------------------------------------------  

 

 -------- Na sequência da visita do Governo Regional à ilha Terceira, o Vereador Rui 

Espínola questionou qual o ponto de situação do processo do cais de cruzeiros, na Praia 

da Vitória, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que a Portos dos Açores está a 

fazer um estudo no âmbito de uma proposta apresentada, anteriormente pela Câmara 

Municipal, de utilização do porto dos americanos. Entretanto a Portos dos Açores está 

também a fazer um estudo para se saber qual é a possibilidade de construir o cais de 

cruzeiros na zona norte da baía, sendo que esta é uma situação que terá de ser bem 

analisada, porque a ideia inicial, para o cais de cruzeiros, era no sentido de se aproveitar 

a infraestrutura existente, ou seja, o cais dos americanos, em vez de ser construída uma 

nova infraestrutura, no entanto, ainda não existe nada de concreto. ---------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se já foi efetuada a desanexação dos 

terrenos, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que isso é outra questão, 

porquanto a proposta da Câmara foi sempre no sentido de utilizar o molhe existente, 

para o cais de cruzeiros, e simultaneamente servir os americanos. Não sendo essa 

situação possível, neste momento, a Porto dos Açores está a estudar a possibilidade de 

se construir outro molhe ao lado, o que pode eventualmente, ou não, ter impactos no 

areal, daí a realização do estudo. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou por que motivo não é possível a 

utilização em simultâneo, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que os 

americanos não estão muito recetíveis a esta proposta. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente acrescentou que o molhe dos americanos é de 

abastecimento de combustíveis e provavelmente os americanos entendem que não é 

viável a utilização pelas duas partes. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, na sua opinião, esta questão tem de ser 

bem avaliada, considerando que na região existem exemplos de construção de molhes 

que correram muito mal e que destruíram as baías. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que quando houver alguma proposta tem de 

ser profundamente analisada e discutida, tendo em conta que poderá ter implicações na 

baía. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se existe algum prazo definido para a 

apresentação desse estudo, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que não existe 

prazo, tendo acrescentado que o ano passado houve uma reunião, com a Portos dos 

Açores, para se perceber a sensibilização do executivo quanto a esta questão, mas ainda 

não houve nada em concreto. ------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/22) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de outubro findo, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode estar presente na reunião 

do dia 4 de novembro de 2019, pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 
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daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 30 de outubro findo, de Maria Nélia Brito Nunes, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 4 de novembro de 2019, pelo que será substituída, 

conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no 

artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/22) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de outubro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de férias, nos períodos de 4 a 8 de novembro e de 12 a 15 de novembro de 

2019. -   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/22) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO - TÍTULO DE PRAIA ZERO POLUIÇÃO 2019: ----------  

 -------- Ofício n.º 105/2019, datado de 25 de outubro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 27 de setembro p.p., 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Câmara Municipal da Praia da Vitória, às Juntas de Freguesia dos 

Biscoitos, Porto Martins e Santa Cruz, pelo título de Praia Zero Poluição 2019. -----------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/22) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA 

VITÓRIA - RESULTADOS OBTIDOS NO CAMPEONATO MUNDIAL DE 

TRAUMA E DESENCARCERAMENTO: ----------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 108/2019, datado de 25 de outubro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 27 de setembro p.p., 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Social Democrata, um Voto de 

Congratulação à Associação de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, pelos 

resultados obtidos no Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento e pela 

nomeação para organização do mundial no ano 2023. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 



 

 
Ata nº 22/2019 Página 8 de 9 
 

 

 

 

 -------- (05/22) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO - MENÇÃO HONOROSA PELO TRABALHO 

DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO PROJETO DE RESTAURO ECOLÓGICO 

E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VERDE HÚMIDA COSTEIRA 

DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 115/2019, datado de 25 de outubro findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 27 de setembro p.p., 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Câmara Municipal da Praia da Vitória pela Menção Honrosa pelo 

trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto de Restauro Ecológico e Conservação da 

Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória. -------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/22) SÍLVIA REGINA GONÇALVES LIMA – PEDIDO PARA QUE 

NÃO LHE SEJA COBRADO O VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 

30 DE SETEMBRO/2019 - CONCESSÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DAS 

QUATRO RIBEIRAS: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento recebido nestes Serviços a 10 de setembro último, de Sílvia 

Regina Gonçalves Lima, concessionária do Bar da Zona das Quatro Ribeiras, 

solicitando que não lhe seja cobrado o valor referente ao período de 16 a 30 de 

setembro/2019, uma vez que encerra a zona Balnear no dia 16 de setembro do referido 

ano. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 10 de setembro último, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Senhora Sílvia Regina Gonçalves Lima, na qualidade de concessionário do 

Bar da Zona Balnear das Quatro Ribeiras, vem requerer a esta Câmara Municipal que 

não seja cobrado o valor do contrato referente ao período de 16 a 30 de setembro de 

2019, uma vez que a zona balnear será encerrada no dia 16 de setembro de 2019. ---------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que nos termos da 5ª clausula 

do Contrato de Concessão de Exploração do Bar da Zona Balnear das Quatro Ribeiras, 

o concessionário pagará a renda mensal de €56,64 para o período de maio a setembro, 

pelo que coloco à consideração superior.” --------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica datada de 

10 de setembro último, do Setor de Atendimento a Munícipes. ---------------------------  

 

 

 -------- (07/22) PRAIA AMBIENTE, EM - EXONERAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR EXECUTIVO E NOMEAÇÃO, POR SUBSTITUIÇÃO, DE 

ADMINISTRADOR EXECUTIVO DA PRAIA AMBIENTE, EM: ---------------------  
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 -------- Sobre este ponto o Vereador Tiago Ormonde entregou cópia da ata da 

assembleia geral da Praia Ambiente em que foi exonerado o administrador da Empresa 

Municipal e nomeado o novo conselho de administração. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é o prazo do mandato, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde respondido que o mandato termina em simultâneo com o 

mandato autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas, 

pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º 

Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ----------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


